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ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення,
збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1.
Планована діяльність
ТОВ «Агро-Дібрівка» має Спеціальний дозвіл на користування надрами № 6263 від
06.03.2018 року терміном дії 20 років до 06.03.2038 року, виданий Державною службою
геології та надр України на площу 2,22 га для видобування суглинків на Ненадихівському
родовищі у Тетіївському районі Київської області. Балансові запаси суглинків місцевого
значення затверджені Протоколом ДКЗ України № 1982 від 27.05. 2010 року станом на
01.01.2010 р. по кат. В+С1 – 161,0 тис.м3. Корисна копалина придатна для виробництва цегли
керамічної рядової повнотілої марки 75-100 способом пластичного формування, що відповідає
вимогам ДСТУ Б В.2.7-61:2008 «Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови».
Розкривні породи на родовищі представлені грунтово-рослинним шаром об’ємом 5 тис. м3 та
потужністю 0,2-0,3 м. Максимальна глибина кар’єру – 14,0 м. Ненадихівське родовище в
промислових масштабах раніше не розроблялося.
Режим роботи кар’єру з видобутку суглинку - 160 днів на рік при п’ятиденному
робочому тижні в одну 8-мигодинну робочу зміну. Термін служби кар’єру складе 8,4 роки.
Середньорічна виробнича потужність видобутку суглинків від 8,5 до 20,0 тис. м3 гірничої
маси.
Родовище
розташоване
на
малопродуктивних
землях
Ненадихівського
старостинського округу Тетіївської міської територіальної громади. ТОВ «Агро-Дібрівка»
має Договір оренди землі від 19.06.2008 року на площу 3,2088 га терміном дії на 15 років.
2.
Суб’єкт господарювання
ТОВ «Агро-Дібрівка» зареєстроване за адресою: 09831, Київська область, Тетіївський
район, с. Дібрівка, вул. Космонавтів, буд .20, контактний телефон +38 (04560) 2-51-73, e-mail
agro-dibrivka@ukr.net. Генеральний директор Балагура Галина Яківна.
3.
Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського
обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної
адміністрації. Адреса : 01004, м. Київ, вул. Басейна 1/2А, телефон 044-27-90-158.
e-mail: eco.koda@ukr.net, директор Киреєва Вікторія Станіславівна
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Висновок з оцінки впливу на довкілля що видається Департаментом екології та
природніх ресурсів Київської обласної державної адміністрації згідно Закону України “Про
оцінку впливу на довкілля”.
5.
Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих
громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не
більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається
у заголовку оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на
довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що
передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Протягом усього строку
громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або
пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх
обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі
в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу
громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання перші відбудуться: 10.06.2019 року о 14.00 год. у
адмінприміщенні Ненадихівського старостинського округу № 7 за адресою: Київська область,
Тетіївський район, с. Ненадиха, вул. Шевченка 3, контактний номер телефону: +38(045-60)-362-25.
Громадські слухання другі відбудуться: не заплановано.
6.
Державний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на
довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної
адміністрації. Адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна 1/2А, e-mail: eco.koda@ukr.net,
телефон 044-27-90-158, директор Киреєва Вікторія Станіславівна
7.
Орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання
зауважень і пропозицій
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної
адміністрації 01004, м. Київ, вул. Басейна 1/2А, e-mail: eco.koda@ukr.net, телефон 044-2790-158, директор Киреєва Вікторія Станіславівна
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського
обговорення, зазначеного у абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8.
Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з додатками на 141 аркушах.
9.
Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
1. Ненадихівський старостинський округ № 7 за адресою: Київська область, Тетіївський
район, с. Ненадиха, вул. Шевченка 3, контактний номер телефону: +38(045-60)-3-62-25.
Контактна особа - Файдюк В.В.
2. ТОВ «Агро-Дібрівка» за адресою: Київська область, Тетіївський район, с. Дібрівка, вул.
Космонавтів, буд .20, контактний телефон +38 (04560) 2-51-73, e-mail agrodibrivka@ukr.net. Генеральний директор Балагура Галина Яківна.

